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Strategisk plan 2020 - 2024 for Denmark Lesotho Network

DLNs formål er:



At støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre
levevilkårene i landet.
At fremme kontakten mellem folk i Lesotho og Danmark.

For at opfylde dette formål vil DLN i perioden 2020- 2024 prioritere følgende delmål og aktiviteter:
1. Nye Partnere
Mål:
 DLN har startet minimum et nyt projekt med en ny partner.
 DLN fastholder samarbejdet med nuværende partnere, RSDA og DPE.
DLN’s partnerskabsarbejde søges fortsat udviklet og udvidet, og DLN’s indsats vil blandt andet
omfatte:
o Fortsætte dialogen med Lesotho Council of NGOs om identifikation af egnede partnere.
o Forberede og gennemføre en mission til Lesotho med det kommissorium at identificere og
knytte kontakt til en eller flere nye partnere.
o Formulere og indgå en aftale (Memorandum of Understanding) med minimum en ny
partner i Lesotho.
o Undersøge om nye projektideer kunne involvere samarbejde og partnerskaber mellem DLN
og nye danske organisationer.
o Diskutere med DPE og RSDA, om et nyt projekt indenfor deres virkefelt kunne involvere
samarbejde eller partnerskab mellem dem og en ny lokal organisation. For eksempel
GROW, Sesotho Media Development eller andre.
Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING
Målet er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle
verdensmålene.

2. Uddannelse
Mål:

DLN har startet mindst et initiativ på skole- og uddannelsesområdet.
Følgende aktiviteter skal gennemføres:

o Afklare essensen, ideer og planer vedr. ’Peaceful School Model’ med DPE, og om der ønskes

støtte fra DLN til udbredelsen af konceptet, fx. i form af et nyt projekt.
o I givet fald at formulere et nyt projekt medio 2020.
o Undersøge om Danmarks Lærerforening, Center for Konfliktløsning og/eller andre i
givet fald vil medvirke.
o Afklare hvorledes de nye community libraries kan anvendes i den forbindelse.
o Undersøge om Sesotho Media and Development kan og vil medvirke.
o Diskutere med RSDA, om uddannelsesperspektivet evt. bør og kan styrkes med henblik på
nye aktiviteter og projekter, herunder også rekruttering af unge og ungdomsorganisationer
i syd og nord.
o Afklare om ny information, nye kontakter og partnerskaber giver anledning til at genstarte
Working Kids projektet under en eller anden form.
o Undersøge om etablering af partnerskoler har interesse i hhv. Danmark og Lesotho
Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE
Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de
mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling.

3. Kulturrejser
Mål:

DLN har gennemført mindst én kulturrejse Danmark-Lesotho, bl.a. med besøg til vore
projekter og partnere. Målet er at oplyse danskere om ulandes behov for bistand og
effekten heraf.

o Kulturrejserne fastholdes fremover som målrettet personer med særlig interesse for eller
tilknytning til Lesotho, herunder medlemmer, venner og bekendte.
o Efter den planlagte rejse i påsken 2020 arrangeres rejser fremover kun ad hoc, når og hvis
der er interesse. DLN afstår fra omfattende markedsføring og ’konkurrence’ med
safarirejser og lign. til Afrika.
Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 10: MINDRE ULIGHED
Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger. Det indebærer en forbedring af
regulering og overvågning af de finansielle markeder og institutioner, samt større
udviklingsbistand og udenlandske investeringer til de regioner, hvor behovet er størst.

4. Klima og miljø
Mål: Klima- og miljøhensyn indgår som tværgående kriterier i alle DLN-aktiviteter:
o DLN sikrer, at vor viden, vort projektdesign og vore aktiviteter er i overensstemmelse med
aktuelle krav og standarder for bæredygtighed og klimahensyn.
o DLN deltager i CISU’s klima kurser og anvender CISU’s ’Climate Tool’.
o DLN holder øjne og øren åbne for muligheden for at identificere et nyt projekt specielt
målrettet en klimaindsats i Lesotho, hvis medlemmer og partnere har kapacitet og viser
interesse.

Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 13: KLIMAINDSATS
En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande
uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på
forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier.

5. Genbrug
Mål: Genbrugsinitiativer er knyttet tæt til udviklingsmål
o Eventuelle fremtidige genbrugsinitiativer knyttes tæt sammen med DLNs formål om støtte
til udvikling i samarbejde med egnede partnere i Lesotho, som illustreret i
udviklingstrekanten (CISU)
o Igangværende projekt vedrørende brugt hospitalsudstyr gennemføres, hvis finansiering kan
opnås.
Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion,
genvinding og genbrug.
Hermed lægger DLN sig op af verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL
På trods af de utrolige fremskridt dør der årligt mere end 6 millioner børn, før de fylder fem år.
Hver dag dør hundredvis af kvinder under graviditet eller på grund af fødselsrelaterede
komplikationer.

CISU’s udviklingstrekant:

